
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAGTATALAGA NG BAHAY PAROKYA NG SAN NICHOLAS SA MARIVELES 
“Paglilinis, Pagmamalasakit at Pagtatalag” 

 



 
 

 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, naitanong mo na ba sa inyong mga 

sarili? Ano ang Simbahan? Ang Simbahan ay masasabi natin na maari natin sagutin sa 

dalawang pamamaraan. Una, ito ay atin nakikita, pinupuntahan o kung nasaan ka 

ngayon. Tayo ay nasa loob ng Simbahan. Ito ay structures, ang kabuuan nito. Hayan ang 

bubong, choirloft, sahig o ang altar. Ang Simbahan ay ito. Ito ay tahanan ng Diyos. 

Naririyan si Jesus sa Tabernakulo, sa anyo ng Tinapay. 

 

   Ikalawa, ang Simbahan ay siyang na iyong katabi, sa kaliwa o kanan; sa harapan o sa 

inyong likuran. Tayo po bilang Binyagan ay ang Simbahan. Tayo ang tahanan ng Diyos. 

Ikaw at ako ay siyang templo ng Espiritu Santo.  

 

   Sa naganap sa atin sa loob ng dalawang taon dito at buong daigdig dahil sa Covid19, 

at sa nangyari sa loob din ng dalawang taon dito sa atin Simbahan, tatlong bagay po ang 

atin naranasan, ginawa at nararapat na  maipagpapatuloy sa Bayan at sa Simbahan. Ano 

po ang mga ito? 

 

Paglilinis (Cleanliness) 

Pagmamalasakit (Compassion)  

Pagtatalaga (Consecration)  

 

   Una, kung iisipin po natin ng mabuti ang hinihingi sa atin dahil sa Covid19 ay maging 

malinis sa katawan, sa pamumuhay. Cleanliness. Iyun pong paghuhugas ng kamay, 

paggamit ng alcohol, ang pagsusuot ng facemasks, quarantine at social distancing ay 

tungo sa kalinisan, para sa kaligtasan . Natural sa atin ang paglilinis, ang pagsasaayos. 

Hindi natin hangad ang magulo. Ayaw natin ay marumi. Hind ba’t mayroon tayong 

kasabihan na “cleanliness is next to Godliness.”  

 

   Sa Ebanghelyo ni San Mateo ay nilinis ni Jesus ang Templo. Inalis ang hindi nararapat 

na naroroon. Tinanggal ang wala sa lugar, ang out of place, ika nga. Inilagay ang karapat-

dapat. Kaya nga sinabi ni Jesus “nasusulat na tatawaging bahay-dalanginan ang aking bahay” 

(21,13). 

 

   Nais natin at ginagawa natin na malinis ang atin Simbahan, higit ngayon sa panahon 

ng mapanganib at nakakapinsalang Covid19. Tignan lang po natin at tanggapin na higit 

na ang pagsunod at pagtupad sa mga alintuntunin ng IATF hinggil sa kalusugan at 



 
 

 

kagalingan. Malinis ang atin Simbahan. Mayroon alcohol, nakasuot tayo ng face masks at 

tuwing Sabado ng hapon ay nagkakaroon ang disinfection na ginagawa sa loob ng atin 

Simbahan.  

 

   At higit pa rito ang atin paglilinis. Ang pagsasaayos ng harapan ng Simbahan ay 

paglilinis. Inalis ang hindi kailangan. Ilagay natin ang kulang, tulad ng Kampanaryo at 

Kampana. Tinanggal ang mga  sirang yero na nagdudulot ng pagkasira ng kisame at 

pagbaha sa loob ng Simbahan. Pinalitan natin ang mga biyak-biyak na tisa. Tama lamang 

at sadyang kailangan na ginawa natin ang mga ito. 

 

   Ito ay ang Bahay ng Diyos. Ito ay ang pinto ng Langit. Hindi ba’t tama lamang na atin 

pagandahin ang Kanyang tahanan? Tayo ang Simbahan, hindi ba’t kaaya-aya na atin 

ayusin, linisin at sinupin ang loob ng atin bahay, ang atin Simbahan? Sa mga kaibigan at 

kakilala binubuksan natin, ang atin bahay sa kanila. Sa kanilang pagdating at pagbisita, 

nais natin makita nila na ang mga ito ay maayos at maganda. Kaya naman, lahat ay atin 

gagawin, upang sa kanilang pagpunta at pagpasok sila ay masisiyahan, panatag ang 

kalooban at nagiginhawahan. Iyan ang nais namin na maging inyong damdamin sa 

inyong pagdating, dito sa atin Simbahan.  

   

   Ang Covid19 ay hindi dahilan na hindi na tayo gumawa. At masasabi  natin sa kabila 

ng Covid19 na ito, mayroon tayong maipapakita, mayroon tayong ginawa. Gumawa tayo 

para sa Diyos. Ito nga ay ang paglilinis, ang pagsasa-ayos sa bahay ng Diyos. Higit natin 

pinaganda at lalo pang pinagbuti ang Kanyang Simbahan.     

 

   Mula rito, sa pag-alaala sa atin Simbahan o sa pagtunton sa Bataan ay kanilang mawika 

at naisin ang hangarin ng Salmo 122, na nagpapahayag “anong ligaya nang sabihin sa akin, 

halina sa bahay ng Panginoon! Sa wakas mga paa namin ay nakatuntong sa mga pintuan mo...” 

(1ff).   

 

   Ikalawa, kung iisipin po natin nga mabuti ang atin ginawa o tinanggap sa loob ng 

Covid19 pandemic ay kawanggawa. Iyun pong ayuda, iyun pong libreng bakuna at 

mayroong pang bag of groceries ay pagmamalasakit. Ang lahat po niyang ay mula sa 

kagandahang-loob ng mga namumuno at namamahala sa atin. Naranasan din natin ang 

kabutihang-loob na sa atin ay nangalaga, tumingin at gumamot sa atin. Sa panahong iyan 

ang atin naranasan, at ang atin din ginawa ay pagmamalasakit sa isa’t-isa. Compassion.  

 



 
 

 

    Kung ano na po ang Simbahan natin ito ay dahil po sa inyo. Hindi lamang tayo 

naglinis. Tayo rin po ay nagbuo. Mayroon nang bagong retablo ng Santo Cristo, at sa San 

Nikolas at San Agustin. Pinalitan ng Bagong Daan ng Krus ang luma at ang dati. 

Nagkaroon ang Parokya bilang kaniyang sariling pag-aari ng Baptistero at mga imahen 

ng Nino Milagroso, Senor Nazareno; San Juan Ebanghelista, San Agustin at mahal na 

Birheng Maria sa paanan ng Krus ni Jesus. Iyan po ay dahil sa inyong pag-ibig sa Diyos. 

Iyan po dahil sa inyong pagmamalasakit sa Parokya. Iyan po ang inyong kawanggawa 

para sa inyong kapwa. From your compassion comes your charity. 

 

   At ang atin din Simbahan ay kaisa at katuwang ng atin pamahalaan sa kagalingan at 

kaligtasan ng bawa’t isa. Ang atin pagtulong at partnership ay sa atin Bakuna sa Parokya.      

 

    Mga kapatid, sa atin katayuan natin ito ng Covid19 at sa kalagayan ng atin Simbahan 

ngayon ay masasabi natin na ang kailangan pala ay hindi salita bagkus kawanggawa; 

hindi pagpuna bagkus pagkakaisa; hindi pagbibintang bagkus pagdadamayan.  

 

   Maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan. Maraming salamat sa inyong pag-

unawa at pagtitiyaga. Maraming salamat po sa inyong kababaang-loob at pagkakaloob. 

Sa panahon natin ngayon iyun pong cooperation and collaboration  dapat natin gawin at 

ipakita; at hindi po pagiging contrabida at   critiko.  

 

  Ipinakita natin sa mga ginagawa natin sa atin Simbahan ang sinabi ni Jesus “zeal for house 

consumes me” (John 2,17). 

    

   Panghuli, kung titignan po natin ng mabuti pagkatapos ng dalawang taon at sa kabila 

ng Covid19 tayo pa rin ay malakas, malusog at iba ay tumaba pa. Balikan po natin ang 

atin pinagdaan na habagat, pagbaha at pagkasira ng zigzag, datapuwa’t naririto pa rin 

tayo nanalangin, nagtitiwala at nagsisimba. Hindi ba’t tayong lahat ay nahirapan, nagipit 

at nangailangan? Tayo pa rin ay mayroong nagawa at may naipagawa. Tayo pa rin ligtas. 

Ikaw at ako pa rin ay nagtagumpay. Bakit po? Ito po ay sa pamamagitan ng Diyos. Iyan 

po ay dahil sa Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sinubaybayan tayo ng Diyos. Hindi  

nagpabaya ang Diyos. Hindi nakalimot ang Diyos.  

 

   Ito ngayon ang pangunahin aral sa atin. Ibalik natin sa Diyos ang atin pagtingin, ang 

atin pag-ibig. Ibaling natin ang atin sarili, ang atin buhay sa Kanyang kalooban at 

paggabay. Ituon natin ang pansin sa kautusan. Ay iyan ngayon, mga kapatid, ang atin 



 
 

 

pagtatalaga ng atin Parokya sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kadakilan para sa 

atin kabanalan, para sa atin kaligtasan.  

 

   Ang pagtatalaga ng Simbahan ay pagkilala na ang atin nagawa, o naayos o ang nasa 

atin ay para sa Diyos, dahil sa Diyos at sa pamamagitan ng Diyos. Ang pagtatalaga ay 

atin pag-aalay, paghahandog natin sa Diyos. Ang pagtatalaga ay pagpapala ng Diyos, 

upang sa pamamagitan ng Simbahan na ito, tayo ay mabiyayaan, pagpalain.  

     

   Sa pagpunta natin dito bahay ng Diyos ay pagpasok sa pinto ng Langit. Ang Simbahan 

ay porta caeli, pinto ng Langit. Sa inyong pagdalo sa Santa Misa, sa aming pagpunta upang 

magmisa ay pagkilala, pagtanggap na tayo ay para sa Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos. 

Tayo ay nakatalaga sa Diyos. We are consecrated to God.   

 

   Tandaan po natin ang paalala ng Panginoong Diyos kay Propeta Isaias “do not fear, for 

I have redeemed you; I have called by name, you are mine” (43,1). 

 

   Mga kapatid naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: ano ang Simbahan? Ito ang 

Simbahan. Tayo ang Simbahan. Ang Simbahan ay nararapat nagaganap: 

 

 

Cleanliness. 

Compassion. 

Consecration. 
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